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Zápis č. 19

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 4. 10. 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně Bc. Marta Šintáková

Monika Bednaříková

Simona Frantová                                                                                                                                                                                                                                                 Omluveni:

Zuzana Hladníková Marie Hudečková                                                                                                                                                                                                                                                        

Miroslava Kroupová

Eva Mádrová                                                                                                                                                                                                                                      

Blanka Poláchová                                                                                                                                                                                                   

Karel Skřeček 
Marta Sýkorová

Organizační pracovnice Ivana Veselá

Hosté:   

                                                                                       

                                                                                                                         

Program:

1. Zahájení

2. Vítání dětí

3. Zlaté a diamantové svatby

4. Návštěvy jubilantů 

5. Různé

6. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková. 

2. Vítání dětí

Dne 6. října 2012 se uskuteční tři obřady vítání dětí narozených v srpnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 1: Poláchová, Hladníková 
a Frantová. Hudba Dušan Černoch, zpěv Markéta Březíková.    

Dne 3. listopadu 2012 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v září. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 2: Bednaříková, Frantová 
a Kroupová. Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová. 

Dne 8. prosince 2012 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v říjnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 3: Sýkorová, Mádrová, 
Šintáková. Hudba Dušan Černoch, zpěv Markéta Březíková.

Odeslání pozvánek, zápis jmen dětí do pamětní knihy a na blahopřání podepsané primátorem, 
jmenné seznamy, věcné dary, fotografa, kameramana - záznam na DVD a kytku do obřadní 
místnosti zajistí organizační pracovnice. 

3. Zlaté a diamantové svatby

Dne 22. září se uskutečnil obřad zlaté svatby – bez připomínek. 

Dne 29. září se původně plánovaný obřad zlaté svatby zrušil.  

Dne 20. října se uskuteční obřad zlaté svatby se začátkem v 10.30 hodin. Zajistí: Tomaníková, 
Poláchová, Hladníková. Hudba Dušan Černoch zpěv Marta Netopilová. Zhotovení DVD.

Dne 27. října proběhne obřad diamantové svatby se začátkem v 10.30 hod. Zajistí: 
Tomaníková, Bednaříková, Sýkorová. Hudba Dušan Černoch, zpěv Marta Netopilová. 
Zhotovení DVD.

Dne 24. listopadu se uskuteční obřad zlaté svatby se začátkem v 11.30 hodin. Zajistí: 
předsedkyně Tomaníková. Neboť se zrušil obřad zlaté svatby dne 29. září, nyní svatbu zajistí 
Kroupová a Mádrová, místo původně plánovaných členek komise Šintákové a Hudečkové.
Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová.

Upozornění, které se týká obřadů vítání dětí i svateb. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
nemocným a invalidním občanům. 
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Další požadavky se budou operativně zajišťovat. 

Zápis jmen manželů do pamětní knihy, blahopřání podepsané primátorem, fotografa, dárek, 
víno na přípitek a kytku zajistí organizační pracovnice. 

4. Návštěvy jubilantů, kteří slaví 80, 85, 90, 91 a více let v Přerově a místních částech

Dárkové balíčky a písemné blahopřání pro jubilanty narozené v měsíci listopadu bude 
vydávat organizační pracovnice spolupracovníkům komise ve středu 31. října 2012.

Dne 17. září byla 101leté občance Přerova blahopřát k narozeninám předsedkyně komise 
Ludmila Tomaníková. 

5. Různé

- Případné změny osobních údajů: změny zaměstnání (odchodu do důchodu), trvalého      
bydliště, účtu pro bezhotovostní převod peněz, zdravotní pojišťovny apod. nahlaste 
organizační pracovnici komise Ivaně Veselé (náměstí T. G. Masaryka č. 2, přízemí, 
tel. 581 268 452), která bude informovat personální oddělení.

- Dne 5. října 2012 se uskuteční návštěva v Lipníku nad Bečvou. Zúčastní se předsedkyně 
Tomaníková, členka komise Frantová a zaměstnankyně magistrátu Chalupová a Veselá. 
Jedná se o účast na obřadech vítání dětí a prohlídce zázemí pro rodiče.   

- Jednání spolupracovníků komise se uskuteční dne 16. října 2012 od 14.30 hodin 
v zasedací místnosti na matrice, Horní náměstí č. 10, Přerov. Budou hodnoceny návštěvy 
jubilantů, kteří slaví 80, 85, 90 a více let. 

- V současné době probíhá zpracování návrhů rozpočtu na rok 2013. Vzhledem k tomu, že 
jubilantů přibývá, budeme nárokovat zvýšení rozpočtu. V roce 2013 bude 739 jubilantů, 
kteří oslaví 80, 85, 90 a více let, 10 jubilantů 100 a víceletých a 419 jubilantů, kteří oslaví 
75 let. 

- Příští jednání komise se uskuteční 1. listopadu 2012 od 15 hodin v zasedací místnosti 
na matrice,  Horní náměstí č. 10, Přerov.    

- Termíny jednání komise v roce 2013: 3. ledna, 7.února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 
6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince.

- Termíny obřadů vítání dětí v roce 2013: 12. ledna, 9. února, 16. března, 13. dubna, 
18. května, 22. června, 20. července, 24. srpna, 7. září, 12. října, 16. listopadu, 
14. prosince.   

6. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.
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V Přerově dne 8. října 2012

         .............................................                                              .................................................
                      Ivana Veselá                                                                  Ludmila Tomaníková
               organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise
                    tel. 581 268 452                                                             pro občanské záležitosti

   e-mail: ivana.vesela@prerov.eu                                      telefon 581 201 055, 731 618 125          

Příloha:           prezenční listina 
Rozdělovník:  členové rady, členové komise a paní Ludmila Schönová - kancelář primátora




